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URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE KÄRCHER

Kärcher makes a difference, to motto kampanii zaplanowanej w związku z przypa-
dającym w br. jubileuszem 75-lecia istnienia Alfred Kärcher GmbH. Ideą kampanii 
jest ukazanie różnicy w otaczającej nas przestrzeni, ale i w naszym życiu przed 
i po zastosowaniu produktów Kärcher. Kärcher to marka globalna (obecna w 190 
krajach świata), innowacyjna (342 patenty, 41 nowych zastosowań) i na przekór 
jubileuszom – niezmiennie młoda (80% liczby sprzedanych urządzeń jest w wieku 
0-4 lata), gdyż „Kärcher makes a difference” także we wzornictwie i technice urzą-
dzeń. W związku z 75. rocznicą istnienia firmy – Kärcher przygotował specjalną 
ofertę dla konsumentów, ważną przez cały rok 2010. A w niej:

A 2675 Jubilee to uniwersalny odkurzacz klasy komfort przeznaczony do zbiera-
nia suchych i mokrych zanieczyszczeń oraz odsysania wody. Doskonale sprawdza 
się podczas domowych remontów, ale również do codziennego użytkowania 
w domu, garażu czy w przydomowym warsztacie. Posiada funkcję wydmuchu 
ułatwiającą usuwanie śmieci z trudno dostępnych miejsc, choćby suchych liści 
z rynien i odpływów. Wysoka siła ssania, pojemny zbiornik ze stali szlachetnej to 
solidne atuty urządzenia. 

WD 5.300 to przedstawiciel nowej grupy uniwersalnych odkurzaczy Kärcher. 
Jest wyposażony w filtr typu cartridge z nano powłoką, dzięki której pył nie 
wnika w głąb filtra i może zostać łatwo usunięty dzięki funkcji automatycznego 
oczyszczania! Gwarantuje to niezmiennie wysoką siłę ssącą oraz znacznie ułatwia 
eksploatację odkurzacza. Funkcja wydmuchu ułatwia usuwanie liści zalegających 

w zakamarkach ogrodu. W wyposażeniu standardowym odkurzacza znajdują się: 
wąż ssący (2.2 m), rury ssące (2 x 0,5 m), ssawka uniwersalna i szczelinowa, toreb-
ka filtracyjna, filtr typu cartridge z nano powłoką. 

K 5.55 Jubilee, urządzenie czyszczące strumieniem wody pod wysokim ciśnie-
niem wyposażone jest w mocną aluminiową pompę, wbudowany zbiornik środka 
czyszczącego, wygodną siatkę na wyposażenie, a nawet uchwyty na lancę i kabel 
zasilający. Parametry pracy (ciśnienie do 130 bar, maks. wydatek wody 440 l/h) 
oraz wyposażenie standardowe (pistolet pryskujący, szybkozłącze na pistolecie, 
wąż ciśnieniowy – 9 m, lanca Variopower, dysza rotacyjna, 2 tabletki środka czysz-
czącego) sprawiają, że K 5.55 Jubilee skutecznie usuwa zabrudzenia z samocho-
dów, mebli i narzędzi ogrodowych, tarasów, balkonów i kostki przed domem.

K 6.75 Jubilee, kolejne jubileuszowe wysokociśnieniowe urządzenie Kärcher 
posiada dwa zbiorniki na środek czyszczący, siatkę na wyposażenie, uchwyty na 
lancę i kabel zasilający, a w wyposażeniu standardowym: pistolet spryskujący, 
szybkozłącze (na pistolecie), wąż ciśnieniowy (9 m), lancę Variopower, dyszę rota-
cyjną. Wysokie parametry pracy (ciśnienie maks. – 150 bar, wydatek wody – 550 
l/h) i solidna konstrukcja umożliwia częste usuwanie mocnych zabrudzeń z elewa-
cji domu, tarasów, kostki brukowej, samochodów etc. Z łatwością usunięty zostaje 
także mech i inne kłopotliwe zabrudzenia z podjazdów czy ścieżek ogrodowych.

Przez cały rok urządzenia te dostępne będą w całej Polsce także ze specjalnym 
wyposażeniem dodatkowym w jubileuszowej cenie! Zapraszamy!

Kärcher Sp. z o.o.
www.karcher.pl
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